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§ 55
Budget 2013
Dnr 2013 UN 029 dpl. 606

Sammanfattning
På utbildningsnämndens sammanträde 2013-04-04 beslutades bl.a. i ärendet att
förvaltningen löpande, månadsvis, till nämnden ska redovisa den ekonomiska
utvecklingen på övergripande nivåer. I dagsläget ligger beräknat underskott totalt på
-3,15 mkr.
Förvaltningen redogör för prognosen som den ser ut i dagsläget per rektors/chefsansvar,
samt redovisar vilka åtgärder som vidtas för att få budget i balans.
Beslutsunderlag
Muntlig presentation av ekonom Andreas Blixt och bildningschef Maria Andersson.
Åskådliggörande material som förevisas nämnden vid sammanträdet, dnr 2013 UN 029
dpl. 606.
Beslutsgång
Majoritetsgruppen yrkar att nämnden noterar informationen.
Oppositionsgruppen yrkar att hos kommunfullmäktige söka tilläggsanslag om 3,2
miljoner kronor för att ha en rimlig möjlighet att nå uppsatta mål.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden avslår
oppositionsgruppens yrkande.
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.
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§ 56
Verksamhetsplan 2014

Sammanfattning
Nämnden ska under hösten arbeta fram en verksamhetsplan för året 2014.
Verksamhetsplanen ska antas av utbildningsnämnden på oktobersammanträdet. En
utgångsmall med fullmäktiges mål delas ut, vilken nämnden kan utgå från i sitt fortsatta
arbete med att ta fram nämndspecifika mål.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av ekonom Andreas Blixt och bildningschef Maria Andersson.
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.
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§ 57
Arbetsgrupp översyn lokaler

Sammanfattning
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2013-06-11 beslutades under § 46 att det ska
tillsättas en arbetsgrupp som gör en översyn av samtliga lokalers typ och yta samt
inventarier som ingår i hyran. Översynen ska även omfatta all utemiljö. Efter
genomgången ska utbildningsnämnden bedöma och överväga vilka hyresavtal som
eventuellt kan sägas upp med hyresvärden och vilka som eventuellt bör omförhandlas.
På dagens nämndsammanträde skulle tillsättande av sådan grupp tas upp som ett ärende.
En kommunövergripande genomgång av alla lokaler pågår på initiativ av
kommunchefen. Bildningsförvaltningen är prioriterade i utredningen och gruppen har
börjat gå igenom bildningsförvaltningens lokaler först.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av bildningschef Maria Andersson.
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden avvaktar den utredning som kommunchefen initierat och därefter ska en
arbetsgrupp tillsättas. Arbetsgruppen ska då fortsätta sitt arbete med utgångspunkt från
den kommunövergripande genomgången.
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§ 58
Betyg och nationella prov

Sammanfattning
Bildningschef Maria Andersson redogör för betygsstatistik, gymnasiebehörighet och hur
eleverna lyckats i de nationella proven i olika årskurser. Siffrorna sätts i relation till
varandra och jämförs med förra årets resultat, både övergripande och även delvis
skolspecifikt. Även nationella jämförelser görs.
På det stora hela är siffrorna positiva jämfört med förra året, även om vissa negativa
siffror också syns.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av bildningschef Maria Andersson.
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.
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§ 59
Fuxerna förskola
Dnr 2013 UN 019 dpl. 606

Sammanfattning
Bildningschef Maria Andersson redogör för att projekteringsprocessen har kommit i
gång, men ännu inte själva byggprocessen. Vid nästa nämndsammanträde kommer
förvaltningen att kunna förevisa ritningar m.m. för nämnden hur det är tänkt att kunna
se ut.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av bildningschef Maria Andersson.
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.
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§ 60
Riktlinjer för kontaktpolitiker
Dnr 2011 UN 077 dpl. 600

Sammanfattning
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpersoner för de olika
ansvarsområdena inom utbildningsnämnden. För alla kommunala skolor, förskolor och
gymnasium ska kontaktpolitiker utses. Syftet med att välja kontaktpolitiker är att
nämnden ska ha en god och fortlöpande kunskap och information om verksamheterna.
Det finns behov av att revidera riktlinjerna för kontaktpolitiker.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-16, dnr 2011 UN 077 dpl. 600.
Riktlinjer för kontaktpolitiker, dnr 2011 UN 077 dpl. 600.
Utbildningsnämndens beslut
Meningarna ” I budget finns utrymme för tre heldagar/kontaktpolitiker och år från och
med 1 januari 2014. Fram till dess finns utrymme för en heldag/kontaktpolitiker och år”
utgår. Skrivningen blir i stället: ”Under 2013 finns utrymme för en
heldag/kontaktpolitiker och år.”
Nämnden antar i övrigt de reviderade riktlinjerna för kontaktpolitiker.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
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§ 61
Rapport från kontaktpolitiker

Sammanfattning
Inga rapporter redovisas.
Utbildningsnämndens beslut
Ärendet utgår.
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§ 62

Inkomna delegationsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän
enligt en av utbildningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till utbildningsnämnden.
Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad
delegering. Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde:

Diarienummer

Datum

Ärende

Delegat

2013 UN 083

2013-06-05

Beslut om att vägra lämna
ut handling

Bildningschef

2013 UN 075

2013-06-10

Yttrande till skolinspektionen

Utbildningsnämndens
ordförande

2012 UN 180-39

2013-06-20

Ansökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd

Rektor
särskola

2012 UN 180-37

2013-06-20

Ansökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd

Rektor
särskola

2013 UN 108-1

2013-07-02

Ansökan om skolskjuts
särskilda skäl

Rektor
särskola

2013 UN 108-12

2013-08-07

Ansökan om skolskjuts
särskilda skäl

Rektor
särskola

2013 UN 108-11

2013-08-07

Ansökan om skolskjuts
särskilda skäl

Rektor
särskola

2013 UN 108-10

2013-08-07

Ansökan om skolskjuts
särskilda skäl

Rektor
särskola
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2013 UN 108-9

2013-08-07

Ansökan om skolskjuts
särskilda skäl

Rektor
särskola

2013 UN 108-7

2013-07-30

Ansökan om skolskjuts
särskilda skäl

Rektor
särskola

2013 UN 108-6

2013-07-29

Ansökan om skolskjuts
särskilda skäl

Rektor
särskola

2013 UN 108-5

2013-07-03

Ansökan om skolskjuts
särskilda skäl

Rektor
särskola

2013 UN 108-4

2013-07-03

Ansökan om skolskjuts
särskilda skäl

Rektor
särskola

2013 UN 108-3

2013-07-02

Ansökan om skolskjuts
särskilda skäl

Rektor
särskola

2013 UN 108-2

2013-07-02

Ansökan om skolskjuts
särskilda skäl

Rektor
särskola

Utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.
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§ 63
Delgivningar
Sammanfattning
Följande delgivningar tas upp på dagens sammanträde:


Ställningstagande till uppsägning av lokaler – bildningsförvaltningen.
Dnr 2013 KS 0069 dpl. 600



Tertialrapport 1, per april 2013, Lilla Edets kommun.
Dnr 2013 KS 0155 dpl. 042.



Mål- och resursplan 2014 samt flerårsplan för 2015-2016.
Dnr 2012 KS 0214 dpl. 041

Utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.
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§ 64

Information från presidium och förvaltning
Sammanfattning


Jörgen Hellman, revisor, informerar nämnden om revisionens arbete. Han
berättar att de ska göra en fördjupad granskning av resursfördelningsmodellen.
Den kommer att granskas i alla led. Jörgen Hellman närvarar vid nämndens
sammanträde, vilket också ingår i hans uppdrag med jämna mellanrum.



Utbildning för nämnden. En halvdag ska planeras in under 2014, som handlar
om diarieföring, nämnds arbete mot förvaltning ang. detta m.m.



Information om hur läsårsstarten gått, samt hur det gått med ny leverantör av
skolskjuts.



Statsbidrag för förstelärare. Kommunen har fått statsbidrag för 4 tjänster som
ska rekryteras internt.



Startskottet går nu för bedömning för lärande. Det går ut på att
kompetensutveckla lärare i att få eleverna motiverade och kunna jobba med
bedömning av sina egna kunskaper och kunskapsmål. Detta görs i samarbete
med GR och 11 stycken pedagoger kommer att fungera som arbetsledare.



Information om överklagandet av flytten av Prästkragens förskola.
Förvaltningsrätten avslog överklagandet.



Information om anmälningsärenden till Skolinspektionen.



Arbetsmiljöverket gör en satsning på skolorna framöver. 30 % av alla Sveriges
kommunala skolor kommer att utredas. Förvaltningschef beslutar vilka skolor
som ska inspekteras.



Det är svårt att få ihop personalsituationen på Hjärtumsskolan. Arbetstidsavtalet
ställer till det då det bara finns 21 elever totalt i skolan. I Hjärtum har man därför
valt att inte teckna något nytt arbetstidsavtal.



Utbyggnaden av Västerlanda skola. Bildningschefen visar bilder av
tillbyggnationen.



Information kring reaktioner som uppkommit med anledning av det i våras
reviderade skolskjutsreglementet.

Utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.

